Utkast til høringsnotat
Utkast til forskrift om innhenting av politiattest, gjelds- og
kredittopplysninger ved arbeid eller tjeneste for Norges Bank
1 Innledning og bakgrunn
Lov 21 juni 2019 nr. 31 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) trådte i
kraft 1. januar 2020. I brev 16. april 2020 ber Finansdepartementet Norges Bank om en
vurdering av behovet for nærmere bestemmelser i medhold av sentralbankloven § 2-15
tredje og fjerde ledd, herunder revisjon av forskrift 17. desember 2019 nr. 1880 om
politiattest ved arbeid eller tjeneste for Norges Bank.
Ny sentralbanklov § 2-15 (3) viderefører Norges Banks adgang til å kreve fremlagt
politiattest om den som skal utføre arbeid eller tjeneste for banken. Hjemmelen utvides til
også å gjelde den som får adgang til Norges Banks bygninger uten følge. Videre
tydeliggjør § 2-15 (3) Norges Banks adgang til å kunne innhente utenlandsk politiattest og
til å kunne kreve fremlagt politiattest ved senere endring i stilling eller arbeidsoppgaver.
Ny sentralbanklov § 2-15 (4) gir Norges Bank adgang til å kunne innhente
kredittopplysninger om den som skal utføre arbeid eller tjeneste for Norges Bank, utføre
arbeid for en tjenesteleverandør til banken eller for øvrig ha adgang uten følge til
bankens bygninger. Videre er det lagt opp til at departementet i forskrift kan fastsette
at banken skal ha adgang til å innhente opplysninger for å ivareta sikkerhetshensyn i
forbindelse med personkontroll.
Med hjemmel i sentralbankloven § 2-15 (3) og (4) foreslås det at Finansdepartementet
fastsetter en ny forskrift om innhenting av politiattest, gjelds- og kredittopplysninger ved
arbeid eller tjeneste for Norges Bank. Utkastet til forskrift viderefører i stor grad gjeldende
forskrift 17. desember 2019 nr. 1880 om politiattest ved arbeid eller tjeneste for Norges
Bank, men utvides til også å omhandle innhenting og behandling av gjelds- og
kredittopplysninger, innhenting av opplysninger fra utlandet og muligheten for fornyet
vurdering av politiattest, gjelds- og kredittopplysninger ved senere endringer i den
ansattes stilling eller arbeidsoppgaver. Det foreslås samtidig å utvide listen over
straffebestemmelser som vises på politiattesten.
Sentralbankloven § 2-15 (3) og (4) gir også adgang for Norges Bank til å innhente
politiattest og kredittopplysninger om personer som får adgang til Norges Banks bygninger
uten følge. Dette vil eksempelvis være personer som utfører arbeid eller tjeneste for
leietakere av Norges Bank. Forslaget til forskrift vil også dekke denne gruppen av
personer.
Innhenting av politiattest, gjelds- og kredittopplysninger medfører at Norges Bank vil motta
og behandle personopplysninger. Norges Bank vil derfor måtte ha behandlingsgrunnlag
etter personopplysningsloven for denne innhentingen. Sentralbankloven § 2-15 tredje og
fjerde ledd anses sammen med ny forskrift å være supplerende rettsgrunnlag for
innhenting og behandling av politiattestene og gjelds- og kredittopplysningene, jf. EUs
personvernforordning («General Data Protection Regulation», GDPR) artikkel 6 nr. 1
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bokstav e, jf. 6 nr. 3. Dette er også lagt til grunn i Prop. 46 L (2018–2019) Endringer i
andre lover som følge av lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven),
side 2 og Prop. 97 L (2018-2019) Lov om Norges Bank og pengevesenet mv.
(sentralbankloven), side 83.
Personer som får adgang til Norges Banks bygninger gjennom arbeid eller tjeneste for
leietaker omtales i høringsnotatets del 2. Høringsnotatets del 3 omhandler behandling av
personopplysninger som følge av utkast til forskrift herunder vurdering av behandlingens
forholdsmessighet. Del 4 beskriver nærmere de ulike bestemmelsene i utkastet til forskrift.
Del 5 omtaler administrative og økonomiske konsekvenser av utkastet til forskrift, mens
del 6 inneholder utkastet til forskrift.

2 Adgang til Norges Banks bygninger uten følge
Sentralbankloven § 2-15 (3) og (4) gir Norges Bank særskilt adgang til å innhente
politiattest og kredittopplysninger om personer som får adgang til bankens bygninger uten
følge. I dag leier Finanstilsynet deler av Norges Banks hovedsete. Ansatte i Finanstilsynet
og eventuelt innleide gjennom tjenesteleverandør til banken og tilsynet har adgang til
Norges Banks hovedsete uten følge. På grunn av byggets utforming vil fysiske
sikkerhetsbarrierer opp mot Finanstilsynets lokaler ikke fullt ut kunne etableres uten å
forhindre tilsynets adgang til vesentlige fellesfunksjoner i bygningen. Eventuelle fysiske
barrierer vil også ha et omfang som det er kostbart å etablere og vedlikeholde. Norges
Bank vil derfor i samarbeid med Finanstilsynet igangsette arbeidet med å innhente
politiattest, gjelds- og kredittopplysninger for ansatte eller innleide i Finanstilsynet.
Arbeidsrettslige og administrative hensyn tilsier at det ikke innhentes politiattest, gjeldsog kredittopplysninger for personer som allerede er ansatt ved eller innleid gjennom
tjenesteleverandør til Finanstilsynet. Derimot bør det innhentes politiattest, gjelds- og
kredittopplysninger for alle nyansatte og ansatte ved eventuelt nye tjenesteleverandører
som får adgang til Norges Banks hovedsete uten følge.

3 Vurderinger knyttet til personvern
Politiattest og gjelds- og kredittopplysninger vil inneholde personopplysninger. Både
innhenting og den videre bruk av disse opplysningene i Norges Bank er å anse som
behandling av personopplysninger, jf. personvernforordningen art. 4 nr. 2. Som for alle
typer personopplysninger må også disse personopplysningene kun behandles for å
oppfylle et saklig formål, og det må ikke behandles flere opplysninger enn det som er
nødvendig for å oppnå formålet. Formålet med å behandle personopplysningene som
inngår i forslag til ny forskrift er å sikre at det ikke knytter seg for store
personellsikkerhetsmessige sårbarheter til personer som skal arbeide for Norges Bank
eller i bankens bygninger, og at disse personene er sikkerhetsmessig skikket til arbeidet
de skal utføre. En politiattest vil kunne inneholde opplysninger om straffedommer og
lovovertredelser. Behandling av slike personopplysninger er underlagt særlige
begrensninger og det er viktig at Norges Bank ivaretar de registrertes personvern ved
behandling av opplysningene.
Det er Norges Banks vurdering at behandlingen, samt type og omfang av
personopplysninger som ønskes behandlet, både er nødvendig og forholdsmessig.
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Hensynet til den registrertes personvern og hvor inngripende behandlingen er for den
enkeltes personvern er vektet opp mot Norges Banks behov for behandling av disse
opplysningene, og er vurdert som tilstrekkelig ivaretatt. Den konkrete begrunnelsen for
hvorfor Norges Bank mener det er nødvendig og forholdsmessig å behandle de ulike typer
personopplysninger fremgår under omtalen av hver av bestemmelsene i forslaget (del 4).
Som nevnt er behandlingen av personopplysninger i forbindelse med innhenting av
politiattest og gjelds- og kredittopplysninger inngripende i de registrertes personvern,
ettersom det inneholder informasjon som mange ønsker at ikke skal være kjent for andre,
og som potensielt kan begrense muligheten for jobb i Norges Bank. Norges Bank har
imidlertid behov for å behandle denne informasjonen ut fra hensynet om å ivareta
sikkerheten i Norges Bank, og beskytte de verdier som forvaltes av Norges Bank på
vegne av det norske folk. Sikkerhetsmessige svakheter vil potensielt kunne utnyttes til å
svekke eller kompromittere bankens utøvelse av sine samfunnsfunksjoner.
Norges Bank vil ivareta personvernhensynet til de registrerte på en måte som reduserer
personvernkonsekvensene for den enkelte. For det første skal politiattestene makuleres
umiddelbart etter å ha blitt benyttet i vurdering om sikkerhetsmessig skikkethet. Dette
følger av forskriftens ordlyd. Videre er det kun særskilt personell som skal ha tilgang til
opplysningene, og strenge tilgangskontroller reduserer risiko for at uvedkommende får
tilgang til informasjonen. De registrerte får i forkant informasjon om at det vil innhentes
politiattest, gjelds- og kredittsjekk. De registrerte får også opplyst formålet med
innhentingen. Det er også et relevant moment i forholdsmessighetsvurderingen at dette er
en behandling som gjøres i allmennhetens interesse ettersom det er viktig for
allmennheten at Norges Bank og de samfunnskritiske funksjoner som tilligger banken er
tilstrekkelig sikret. Formålet er snevert og personopplysningene innhentet i denne
sammenheng benyttes kun for dette formål. At det kun innhentes informasjon som er
nødvendig, og hvorfor nettopp de angitte opplysningene er nødvendige, fremgår nedenfor
under punkt 4.
Det presiseres at overtredelse av straffebestemmelsene listet opp i forslagets § 2 i seg
selv ikke er diskvalifiserende i vurderingen om en person er skikket til å utføre arbeid eller
tjeneste for Norges Bank, eller i bankens bygninger. Det skal gjøres en helhetsvurdering i
hvert enkelt tilfelle. I denne vurderingen skal det tas hensyn til faktorer som personens
alder på gjerningstidspunktet, hvor lenge det er siden det straffbare forholdet fant sted, og
omstendighetene for øvrig. Videre skal det ikke innhentes politiattest, gjeld- og
kredittopplysninger fra tidligere bostedsland dersom det er mer enn ti år siden personen
sist var bosatt i det aktuelle landet. Forhold som er eldre enn ti år anses å være mindre
relevant i vurderingen av en persons sikkerhetsmessige skikkethet. En øvre grense på
hvor langt tilbake i tid Norges Bank skal gå i å innhente personopplysninger bidrar til å
gjøre behandlingen mindre inngripende.

4 Om forslaget
§ 1. Vurdering av sikkerhetshensyn
Bestemmelsen gir utfyllende bestemmelser til ny sentralbanklov § 2-15 (3) og (4)
formulering om sikkerhetshensyn.
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Som sentralbank og forvalter av Statens pensjonsfond utland forvalter Norges Bank store
verdier på vegne av det norske folk. Dersom det gis tilgang til informasjon og andre
verdier i Norges Bank til personer som ikke er sikkerhetsmessig skikket kan dette få
alvorlige konsekvenser for ivaretagelsen av disse samfunnsfunksjonene.
Brudd på lovbestemmelsene som er foreslått inntatt i politiattesten etter forslagets § 2, og
en privatøkonomi med høy grad av gjeld og betalingsanmerkninger, vil kunne si noe om
en persons sikkerhetsmessige skikkethet. Det vises her også til forarbeidene til den første
sikkerhetsloven, hvor det i Ot.prp. nr. 49 (1996-1997), 9.6 Vurderingskriterier ved
avgjørelse om sikkerhetsklarering nevnes:
«En anstrengt eller vanskelig økonomi kan meget vel være en velordnet økonomi.
En uordnet økonomi hvor personen ikke har kontroll med inntekter og utgifter, kan
derimot være problematisk i en sikkerhetsmessig relasjon. Særlig alvorlig vil en
uordnet økonomi være i forbindelse med høyt pengeforbruk, rusmisbruk og et
generelt uordnet levesett. Slike forhold kan lett føre til at penger blir brukt som
lokkemiddel med tanke på sikkerhetsmessig utroskap.»
Det er i allmennhetens interesse at Norges Bank har høy grad av sikkerhet. Derfor bør det
innhentes politiattest, gjelds- og kredittopplysninger dersom det skal gis tilganger som på
noen måte kan benyttes til å skade Norges Banks verdier, daglige drift, ansatte eller
omdømme.
§ 2. Politiattest
Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende forskrift § 1 og 2.
Bestemmelsen er utvidet til å gjelde flere straffbare forhold som anmerkes på
politiattesten. De nye straffbare forholdene som er foreslått tatt med er:
a) almindelig borgerlig Straffelov 22. mai 1902 nr. 10
1. kapittel 14. Almenfarlige Forbrydelser § 162 og §162 b
2. kapittel 19. Seksualforbrytelser § 192, § 195 og § 206
3. kapittel 25. Udpresning og Ran § 268
4. kapittel 28. Skadeverk § 294
b) lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff
1. kapittel 21. Vern av informasjon og informasjonsutveksling § 207
2. kapittel 23. Vern av folkehelsen og det ytre miljø § 231, § 232, § 234 og § 235
3. kapittel 26. Seksuallovbrudd §§ 291-294 og § 299-301
c) lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet § 5-4, jf. § 11-4
d) lov 3. april 2020 nr. 18 om vegtrafikk § 22, jf. § 31
e) lov 27. mars 2020 nr. 15 om vern av forretningshemmeligheter § 3 og § 4, jf. § 9
og 10
I gjeldende forskrift er straffebestemmelsen legemiddelloven § 31 inkludert, mens
straffebestemmelsene som omhandler narkotika- og doping overtredelse i straffeloven
(lov av 1902 § 162 og 162 b, og lov av 2005 § 231, §231, § 234 og § 235) ikke er
inkludert. Begge lovverk kan si noe om en persons forhold til narkotika og doping, som er
relevant i en vurdering av personens sikkerhetsmessige skikkethet til å utføre arbeid eller
tjeneste for Norges Bank, eller i bankens bygninger. Befatning med narkotika og doping
utover eget bruk dekkes kun av straffeloven. Bestemmelsene i straffeloven bør inkluderes
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fordi disse tilsier en høyere alvorlighetsgrad. I tillegg kan overtredelse av disse
bestemmelsene i straffeloven si noe om en persons forsøk på egen økonomisk vinning,
som er av interesse for Norges Bank som beskytter store økonomiske verdier.
Straffebestemmelsene nevnt ovenfor som omhandler seksuallovbrudd er alle svært
alvorlige overtredelser. I vurderingen av sikkerhetsmessig skikkethet bør disse
lovbruddene sidestilles med alvorlige lovbrudd som er inkludert i gjeldende forskrift, som
voldslovbrudd. Informasjon om slike overtredelser er relevant for Norges Bank fordi det
sier noe om en persons villighet til å begå alvorlige, straffbare handlinger, og kan indikere
manglende dømmekraft.
Straffeloven av 1902 § 268 er ikke inkludert i gjeldende forskrift, til tross for at straffeloven
av 2005 § 328 er det. Det foreslås at straffebestemmelsen som omhandler grovt ran i
straffeloven av 1902 inkluderes. Dette fordi domfellelse for grovt ran før 1. oktober 2015,
da den nye straffeloven trådte i kraft, også vil kunne være relevant for en persons
sikkerhetsmessige skikkethet til å utføre arbeid for Norges Bank eller i bankens bygninger.
Ny lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) trådte i kraft i januar 2019. Sikkerhetsloven
§ 5-4, jf. § 11-4 vedrørende brudd på taushetsplikt tilsvarer sikkerhetsloven av 1998 § 12,
jf. § 31, som er nevnt i gjeldende forskrift § 2. Informasjon om overtredelse av ny
sikkerhetslov § 5-4, jf. § 11-4 og brudd på taushetsplikt er relevant for Norges Bank fordi
personer i banken vil kunne få tilgang til sensitiv informasjon, blant annet informasjon er
gradert etter offentlighetsloven § 21 Unntak av omsyn til nasjonale forsvars- og
tryggingsinteresser.
I gjeldende forskrift er overtredelse av vegtrafikkloven § 22 ikke inkludert. Informasjon om
kjøring av motorvogn i ruspåvirket tilstand er relevant for Norges Bank. Bakgrunnen for
dette er at brudd på vegtrafikkloven § 22 kan i noen tilfeller være tegn på rusproblemer,
og kan si noe om en persons pålitelighet, dømmekraft og skikkethet.
Brudd på forretningshemmelighetsloven § 3 og § 4 tilsier misbruk av informasjon ervervet
hos tidligere arbeid- eller oppdragsgiver, og kan si noe om en persons lojalitet til tidligere
arbeids- eller oppdragsgiver(e). Overtredelse av denne straffebestemmelsen er av
interesse for Norges Bank, som beskytter store mengder sensitiv informasjon og har en
viktig oppgave i å forhindre innsidevirksomhet i egen organisasjon. For å få informasjon
om tilsvarende lovbrudd begått før forretningshemmelighetsloven trådte i kraft 1. januar
2021, utvides listen også med straffeloven av 1902 § 294 og straffeloven av 2005 § 207
som nå er opphevet.

§ 3. Gjelds- og kredittopplysninger
Bestemmelsen er hjemlet i ny lov § 2-15 (4) og er i hovedsak en videreføring av gjeldende
praksis. Adgangen til å foreta kredittsjekk følger i dag av personopplysningsloven 2018 §
33, jf. forskrift om overgangsregler om behandlings av personopplysninger § 4, som viser
til forskrift 15. desember 2000 nr. 1265 om behandling av personopplysninger kapittel 4,
der det fremgår at slike opplysninger kan innhentes av den som har saklig behov for det.
Bestemmelsen utvider opplysningene som innhentes til å også omfatte informasjon om
pantesikret og usikret gjeld. Dette innebærer at i tillegg til å foreta kredittsjekk, som gir
informasjon om betalingsanmerkninger, skal det innhentes informasjon om pantesikret og
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usikret gjeld fra gjeldsinformasjonsforetak (jf. lov 16. juni 2017 nr. 47 om gjeldsinformasjon
ved kredittvurdering av privatpersoner), dersom sikkerhetstilsyn tilsier det. Bakgrunnen for
forslaget er at informasjon om betalingsanmerkninger alene ikke er tilstrekkelig for å
vurdere om en person har en uordnet privatøkonomi, som kan gjøre personen mer sårbar
for press og økonomisk utroskap. Høy grad av gjeld, og særlig usikret gjeld, vil også
kunne resultere i en uordnet privatøkonomi.
§ 4. Øvrige registeropplysninger
Det vises her forarbeidene til ny sentralbanklov, hvor det i Prop. 97 L (2018-2019) 6.7
Bankens ansatte står følgende:
«Det foreslås derfor en hjemmel for departementet til å fastsette i forskrift at
banken skal kunne innhente opplysninger for å ivareta sikkerhetshensyn i
forbindelse med personkontroll. Det vil særlig kunne være aktuelt å innhente
opplysninger fra offentlige registre eller andre registre med hjemmel i lov».
Hjemmel til å fastsette at Norges Bank skulle kunne innhente denne typen opplysninger i
forbindelse med personkontroll er gitt i loven § 2-15 (4) siste setning.
Gjennom tilgang til Det sentrale folkeregisteret vil Norges Bank ha mulighet til å verifisere
en persons bostedshistorikk, og dermed avgjøre fra hvilke land det bør innhentes
opplysninger fra.
Gjeldende praksis er at Norges Bank ikke innhenter politiattest og kredittopplysninger om
personer som innehar gyldig sikkerhetsklarering, jf. sikkerhetsloven, som ikke er eldre enn
tre år. Dette begrunnes i at en sikkerhetsklarering anses å være en grundigere og mer
omfattende skikkethetsvurdering. Gjennom tilgang til Nasjonal sikkerhetsmyndighets
register over klareringsavgjørelser, jf. klareringsforskriften § 28, kan Norges Bank
verifisere om en person innehar gyldig sikkerhetsklarering og dennes gyldighet. I dette
registeret vil det også fremkomme dersom en person har klareringsstatus «ingen
klarering», det vil si at klareringsmyndigheten har fattet vedtak om at sikkerhetsklarering
ikke kan gis. I slike tilfeller skal ikke klareringsstatus benyttes i Norges Bank vurdering om
personens egnethet til å utføre arbeid eller tjeneste for banken eller i bankens bygninger.

§ 5. Opplysninger fra utlandet
Norges Bank har ansatte fra en rekke ulike land. Praksis har vært at Norges Bank har
søkt å innhente politiattest og kredittsjekk fra det eller de aktuelle landene der en person
er eller har vært bosatt, men uten konkret internrettslig lovgrunnlag å vise til har dette vært
krevende i enkelte jurisdiksjoner.
Hvorvidt Norges Bank kan innhente utenlandske opplysninger vil fortsatt være avhengig
av det enkelte lands rett. Det skal derfor kun innhentes opplysninger fra utlandet der det
er adgang til det under nasjonal lovgivning. Der slike utenlandske opplysninger ikke kan
kreves, vil Norges Bank eventuelt måtte forsøke å innhente kompenserende opplysninger,
for eksempel ved egenerklæringer eller lignende, i den utstrekning nasjonal lovgivning
tillater dette.
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Grunnet ulik nasjonal lovgivning vil det i utenlandske politiattester kunne fremkomme
informasjon om flere straffbare forhold enn det som tilsvarer forholdene som er listet opp i
utkast til forskrift § 2. Slike straffbare forhold skal ikke tillegges vekt i vurderingen av
personens sikkerhetsmessige skikkethet.
I de tilfeller en person har vært bosatt i flere land skal det kun innhentes politiattest og
kredittopplysninger fra de landene personen har vært bosatt de ti siste årene.
§ 6. Behandling av politiattester, gjelds- og kredittopplysninger
Bestemmelsen viderefører delvis gjeldende forskrift § 4. Bestemmelsen utvides til å
omhandle gjelds- og kredittopplysninger.
Politiattest, gjelds- og kredittopplysninger inneholder sensitive personopplysninger og skal
kun behandles av særskilt utpekt personell i Norges Bank.
Bestemmelsen inneholder ingen spesifikke krav om journalføring av politiattester som
gjeldende forskrift § 4, da disse journalføres etter offentlighetsloven, jf. arkivforskriften.
Det er gjeldende praksis at uttømmende politiattester sendes direkte til Norges Bank (jf.
politiregisterforskriften, § 36-6 (3)). Oversendelsen skjer i dag per post.
Politiregisterforskriften regulerer ikke formen på oversendelse av politiattest. Det foreslås
inntatt en ny bestemmelse som gir adgang til elektronisk oversendelse, dersom dette er
administrativt mulig og sikkerhetsmessig forsvarlig.
§ 7. Fornyet vurdering
Bestemmelsens første ledd er delvis hjemlet i ny lov § 2-15 (3), som gir Norges Bank
adgang til å innhente ny politiattest ved senere endringer i en ansatts stilling eller
arbeidsoppgaver. Det vises her til dette notatets del 4, § 1. Vurdering av
sikkerhetshensyn, og til at både politiattest og en persons privatøkonomi er relevante for
vurderingen av en persons sikkerhetsmessige skikkethet.
Bestemmelsens andre ledd følger dagens praksis. Når en person ikke lengre jobber for
Norges Bank eller tjenesteleverandør til banken, eller på annen måte har adgang til
bankens bygninger uten følge, har ikke Norges Bank noen mulighet til daglig
sikkerhetsmessige ledelse av personen. Det er derfor behov for å innhente nye
opplysninger om personen.
§ 8. Ikrafttredelse
Det foreslås at forskriften trer i kraft så raskt som mulig etter fastsettelse. Fra samme
tidspunkt oppheves forskrift om politiattest ved arbeid eller tjeneste for Norges Bank av
17. desember 2019 nr. 1880.
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5 Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslagets § 7 innebærer at det vil kunne innhentes noen flere politiattester og gjelds- og
kredittopplysninger. Dersom en person får endret sin stilling eller arbeidsoppgaver i
Norges Bank, og endringen medfører ytterligere adganger eller tilganger, kan det
innhentes ny politiattest og nye gjelds- og kredittopplysninger. Videre kan det innhetens
nye opplysninger dersom det er over 12 måneder siden en person sist utførte arbeid for
Norges Bank eller en av bankens tjenesteleverandører, eller hadde adgang uten følge
til bankens bygninger. Dette innebærer at politiet vil kunne måtte utstede noen flere
politiattester med arbeid eller tjeneste for Norges Bank som formål. Norges Bank vil kunne
måtte innhente noen flere gjelds- og kredittopplysninger og gjennomføre flere
skikkethetsvurderinger. I 2019 gjorde Norges Bank 780 slike skikkethetsvurderinger.
Økningen i antall politiattester og gjelds- og kredittopplysninger som innhentes og
vurderes som følge av forslagets § 7 vil være beskjeden. Det legges til grunn at både
politiet og Norges Bank vil kunne håndtere økningen med de ressursene som er til
rådighet i dag.
Innhenting av politiattest, gjelds- og kredittopplysninger om personer som får adgang til
Norges Banks bygninger som følge av arbeid eller tjeneste for leietaker av Norges Bank
vil medføre noen flere skikkethetsvurderinger. I dag er Finanstilsynet eneste vesentlige
leietaker av Norges Bank. Som nevnt anses det ikke som hensiktsmessig å innhente
politiattest, gjelds- og kredittopplysninger om personer som allerede er ansatt ved
Finanstilsynet eller ved tjenesteleverandør til Finanstilsynet. Antall nye
skikkethetsvurderinger begrenser seg dermed til fremtidig nyansatte ved Finanstilsynet og
eventuelt ansatte ved nye tjenesteleverandører til Finanstilsynet, dersom disse får adgang
til Norges Banks bygninger uten følge. Vurderingene av de økonomiske og administrative
kostnadene ved dette er tatt inn i forslaget til ny sentralbanklov, se Prop. 97 L (20182019).

6 Utkast til forskrift
Forskrift om innhenting av politiattest, gjelds- og kredittopplysninger ved arbeid eller
tjeneste for Norges Bank, fastsatt av Finansdepartementet [dato] med hjemmel i lov 21.
juni 2019 nr. 31 om Norges Bank og pengevesenet mv. § 2-15 tredje og fjerde ledd.
§ 1. Vurdering av sikkerhetshensyn
Politiattest og kreditt- og gjeldsopplysninger innhentet med hjemmel i
sentralbankloven § 2-15 inngår som informasjonsgrunnlag i vurdering av personens
sikkerhetsmessige skikkethet til å utføre arbeid eller tjeneste for Norges Bank, arbeid for
en tjenesteleverandør til banken, eller arbeid som krever adgang uten følge til Norges
Banks bygninger.
I vurderingen om sikkerhetshensyn tilsier at det skal kreves fremlagt politiattest og
innhentes gjelds- og kredittopplysninger om en person, skal det legges vekt på hvilke
adganger personen vil få til Norges Banks lokaler og tilgang til informasjon. Dersom
personen får tilganger som på noen måte kan benyttes til å skade Norges Banks verdier,
daglige drift, ansatte eller omdømme skal det kreves fremlagt politiattest og innhentes
gjelds- og kredittopplysninger.
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§ 2. Politiattest
Politiattest som kreves framlagt med hjemmel i sentralbankloven § 2-15 (3) skal
ikke være eldre enn tre måneder. Politiattesten skal vise om vedkommende er dømt eller
bøtelagt for overtredelse av:
a) almindelig borgerlig Straffelov 22. mai 1902 nr. 10
1. kapittel 8 Forbrydelser mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed § 90, § 91
og § 91a
2. kapittel 9 Forbrydelser mod Norges Statsforfatning og Statsoverhoved § 104a
3. kapittel 11 Forbrydelser i den offentlige Tjeneste § 120, § 121 og § 122
4. kapittel 12 Forbrydelser mod den offentlige Myndighed § 127, § 128, § 132 og
§ 132a
5. kapittel 13 Forbrydelser mod den almindelige Orden og Fred § 145, § 145a, §
145b og § 147
6. kapittel 14 Almenfarlige Forbrydelser § 147a til § 150, § 151a, § 151b, § 153, §
161, § 162, § 162 b og § 162 c
7. kapittel 15 Falsk Forklaring § 163, § 165 og § 166
8. kapittel 16 Falsk Anklage § 168
9. kapittel 17 Pengefalsk § 174 til § 178
10. kapittel 18 Dokumentfalsk § 182 til § 185, § 189 og § 190
11. kapittel 19 Seksualforbrytelser § 192, § 195 og § 206
12. kapittel 21 Forbrydelser mod den personlige Frihed § 222 til § 224 og § 227
13. kapittel 22 Forbrydelser mod Liv, Legeme og Helbred § 228, § 229, § 231 til §
233a, § 239, § 242 og § 243
14. kapittel 24 Underslag, Tjueri og ulovlig bruk § 255 til § 258
15. kapittel 25 Udpresning og Ran § 266, § 267 til § 269
16. kapittel 26 Bedrageri, utroskap og korrupsjon § 270 til § 272 og § 275 til § 276b
17. kapittel 27 Forbrydelser i Gjeldsforhold m.m. § 281 til § 287
18. kapittel 28 Skadeverk § 291, § 292 og § 294
19. kapittel 31 Heleri og hvitvasking § 317
20. kapittel 37 Forseelser mod den almindelige Tillid § 367 og § 369
21. kapittel 39 Forseelser mod person § 390 a
22. kapittel 40 Forseelser mod Formuesrettigheder § 391a og § 405a
b) lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff
1. kapittel 17 Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale
interesser § 121 til § 126, § 128 og § 129
2. kapittel 18 Terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger § 131 til § 136 og §
139
3. kapittel 19 Vern av offentlig myndighet og tilliten til den § 155, § 157 til § 160
og § 173
4. kapittel 20 Vern av den offentlige ro, orden og sikkerhet § 190 til § 192 og §
198
5. kapittel 21 Vern av informasjon og informasjonsutveksling § 201, § 204, § 205
bokstav a til c, § 207 til § 210
6. kapittel 22 Uriktig forklaring og anklage § 221 til § 223
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

7. kapittel 23 Vern av folkehelsen og det ytre miljø § 231, § 232, § 234, § 235 og
§ 239
8. kapittel 24 Vern av den personlige frihet og fred § 251 til § 258, § 263 og § 264,
§ 268 første ledd
9. kapittel 26. Seksuallovbrudd § 291 til 294 og § 299-301
10. kapittel 25 Voldslovbrudd § 271 til § 275, § 279, § 281 og § 288
11. kapittel 27 Vinningslovbrudd og lignende krenkelser av eiendomsretten § 321
til § 335 og § 337 til § 340
12. kapittel 28 Skadeverk og fremkalling av fare for allmennheten § 351, § 352, §
355 og § 358
13. kapittel 29 Vern av tilliten til penger og visse dokumenter § 361, § 362, § 365
og § 367 til § 369
14. kapittel 30 Bedrageri, skattesvik og lignende økonomisk kriminalitet § 371 til §
376, § 387, § 388 og § 390 til § 394
15. kapittel 31 Kreditorvern § 401 til § 410
lov 18. august 1914 nr. 3 om forsvarshemmeligheter § 3, § 4 og § 6
lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. § 33
lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel § 16-2, § 16-3 og § 16-4
lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 31
lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) §
12, jf. § 31
lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) § 5-4, jf. § 11-4
lov 3. april 2020 nr. 18 om vegtrafikk § 22, jf. § 31
lov 27. mars 2020 nr. 15 om vern av forretningshemmeligheter § 3 og § 4, jf. § 9
og 10

§ 3. Gjelds- og kredittopplysninger
Gjelds- og kredittopplysninger som innhentes med hjemmel i sentralbankloven § 215 (4) skal vise personens pantesikrede gjeld, usikrede gjeld og eventuelle
betalingsanmerkninger.
§ 4. Øvrige registeropplysninger
Som ledd i vurderingen av en persons sikkerhetsmessige skikkethet til å utføre
arbeid eller tjeneste for Norges Bank, arbeid for en tjenesteleverandør til banken, eller
arbeid som krever adgang uten følge til Norges Banks bygninger, kan Norges Bank
innhente opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret og Nasjonal sikkerhetsmyndighets
register over klareringsavgjørelser, jf. klareringsforskriften § 28.
§ 5. Opplysninger fra utlandet
Dersom en person har vært bosatt i utlandet i løpet av de ti siste årene skal det
innhentes informasjon tilsvarende denne forskrift § 2 og 3 fra det eller de aktuelle landene,
med mindre annet følger av nasjonal rett.
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Dersom det fremkommer opplysninger om at en person er dømt eller bøtelagt for
overtredelse av andre straffbare forhold enn de som er nevnt i denne forskrift § 2, skal
dette ikke vektlegges.
§ 6. Behandling av politiattester, gjelds- og kredittopplysninger
Innhentet politiattest og kreditt- og gjeldsopplysninger skal oppbevares
utilgjengelig for uvedkommende og skal makuleres umiddelbart etter å ha vært benyttet i
den sikkerhetsmessige vurderingen.
Den som behandler politiattest, gjelds- og kredittopplysninger og øvrige
registeropplysninger nevnt i § 4 i sitt arbeid for Norges Bank plikter å hindre at
uvedkommende får adgang til eller kjennskap til opplysningene.
Politiattest kan sendes fra politiet til Norges Bank ved hjelp av elektronisk
kommunikasjon dersom det er iverksatt sikkerhetstiltak som kan ivareta et forsvarlig
sikkerhetsnivå, jf. personvernforordningen artikkel 32.
§ 7. Fornyet vurdering
Hovedstyret kan bestemme at det ved endring i stilling eller arbeidsoppgaver skal
innhentes ny politiattest og fornyet gjelds- og kredittopplysninger, dersom
sikkerhetshensyn tilsier det. I vurderingen av slike sikkerhetshensyn skal det legges vekt
på om endring i stilling eller arbeidsoppgaver vil gi personen ytterligere adganger og
tilganger som de omtalt i denne forskrift § 1.
Dersom det er over 12 måneder siden en person sist utførte arbeid for Norges
Bank eller en av bankens tjenesteleverandører, eller hadde adgang uten følge til
bankens bygninger, skal det innhentes ny politiattest og nye gjelds- og
kredittopplysninger.
§ 8. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft […]. Samtidig oppheves forskrift 17. desember 2019 nr. 1880
om politiattest ved arbeid eller tjeneste for Norges Bank.
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